À comunidade acadêmica do Campus de Castanhal,
Terminada a fase de implantação dos novos rádios que fornecem acesso à rede sem fio
institucional “UFPA 2.0 – Institucional”, é o momento de divulgar o procedimento para se
conectar a rede.
Para realizar a conexão a rede sem fio da UFPA é necessário que o usuário tenha uma conta
institucional da UFPA. Para os servidores, a conta institucional pode ser o seu próprio e-mail da
UFPA. Contudo, o servidor ainda precisa habilitar o acesso à rede sem fio para o seu e-mail.
Isto é feito no sistema de atendimento chamado Sagitta. Para acesso ao sistema Sagitta, o
servidor pode usar as suas credenciais do SIG-RH.
Por outro lado, os alunos que não possuem e-mail da UFPA precisam criar uma conta
institucional, também por meio do sistema de atendimento Sagitta. Os alunos podem acessar
o Sagitta com as credenciais que já possuem no sistema SIGAA.
Para realizar a habilitação do e-mail ou criação da conta institucional, execute os
procedimentos a seguir. Estes procedimentos precisam ser feitos apenas uma única vez.

Para cadastrar o seu Login da Rede Sem Fio “UFPA 2.0 – Institucional”:
1. Insira o seguinte endereço no navegador: sagitta.ufpa.br/sagitta. O navegador abrirá a
seguinte página:

2. Clique no botão Entrar no Sistema, na parte superior da página.

3. Uma página de autenticação no serviço do Sagitta será aberta. Os servidores da UFPA
podem inserir suas credenciais do SIG-RH. E quanto aos alunos, eles podem inserir as
credenciais do SIGAA, conforme explica a mensagem abaixo dos campos de autenticação.
Depois de inserir suas credenciais, clique no botão Entrar.

4. Na página seguinte, há uma lista de unidades de serviço, que são os diversos campi da UFPA.
Clique na unidade chamada CTIC – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação –
Belém.

5. Será exibida a página Selecione um Serviço, que mostra os serviços oferecidos pelo CTIC.
Clique na opção Cadastrar Login da Rede Sem Fio.

6. Na sequência, será exibida a página Selecione um assunto. Se você é servidor da UFPA e já
possui e-mail da UFPA, siga para a seção “Para servidores que já possuem e-mail da UFPA”. Se
você é um aluno e não possui um e-mail da UFPA, siga para a seção “Para alunos que não
possuem e-mail da UFPA”.

Para servidores que já possuem e-mail da UFPA:
7. Clique na opção Ativação de conta institucional antiga.

8. Será aberta a página mostrada abaixo. No quadro Formulário de Abertura de Chamada, o
seu e-mail da UFPA será listado abaixo dos campos de senha. Insira a senha do seu e-mail no
campo Senha e confirme a senha no campo Confirmação de Senha. Em seguida, clique no
botão Ativar Acesso Sem Fio.

Insira sua senha
Clique no botão

9. Na próxima página, o sistema exibe informações sobre a sua chamada. Certifique-se de que
o item Situação tenha o status de Atendida.

10. Na parte inferior da página, faça a sua avaliação do serviço. Escreva um comentário e
clique no botão Comentar e Fechar.

Sua avaliação
Seu comentário

11. O seu comentário aparecerá do lado direito da página. O seu e-mail agora já pode ser
usado para se conectar a rede sem fio “UFPA 2.0 – Institucional”.

Para alunos que não possuem e-mail da UFPA
7. Clique na opção Criação de Conta Institucional.

8. Na próxima página, leia atentamente a Confirmação de Termo e clique no botão Aceito. Isto
indica que você concorda com os termos que regem o uso da sua Conta Institucional.

9. O quadro Formulário de Abertura de Chamada mostrará a conta institucional que será
criada. Ela termina com o padrão @castanhal.ufpa.br. Memorize ou anote a sua conta
institucional. Em seguida, insira a senha que deseja cadastrar no campo Senha e confirme-a no
campo Confirme a Senha. Por último, clique no botão Confirmar.

Sua conta
institucional

Sua senha

10. Na próxima página, o sistema exibe informações sobre a sua chamada. Certifique-se de
que o item Situação tenha o status de Atendida.

11. Na parte inferior da página, faça a sua avaliação do serviço. Escreva um comentário e
clique no botão Comentar e Fechar.

Sua avaliação

Seu comentário

12. O seu comentário aparecerá do lado direito da página. A sua conta institucional e a sua
senha cadastrada agora já podem ser usadas para se conectar a rede sem fio “UFPA 2.0 –
Institucional”.

Para se conectar a rede sem fio da UFPA usando um Smartphone
Existem vários sistemas operacionais de celular. Para consultar procedimentos relacionados ao
seu sistema, o usuário pode fazer uso das páginas de instruções mantidas pelo CTIC, que é o
Centro de Tecnologia do Campus UFPA Belém. Para isso, consulte os links no final do
documento.
Como uma ajuda rápida para quem quiser tentar se conectar sem ler as páginas do CTIC, faça o
seguinte.
1. No campo Identidade ou Nome de usuário, insira seu e-mail da UFPA.
2. Se houver um campo chamado Identidade anônima, deixe em branco.
3. Insira sua senha no campo Senha.
4. Para opções de Certificado, clique em Não validar ou Nenhum.
5. Em método EAP, deixe a opção PEAP ou PEAP MS-CHAP v2 selecionada.
6. Clique em Conectar.

Para se conectar a rede sem fio da UFPA usando um Computador ou Notebook
Em um computador ou notebook, o usuário precisa configurar primeiro o sistema operacional.
Tratando-se do Windows, isso envolve a criação de um perfil de rede. Para mais informações
de como proceder com a configuração, consulte a seção “Mais Informações” a seguir. Caso o

computador ou notebook tenha um número de patrimônio da UFPA, a Equipe de TI do campus
de Castanhal pode ajudar no processo de configuração.

Mais Informações:
Configurando o Google Android para acessar a rede sem fio da UFPA:
Acesse http://wiki.ctic.ufpa.br/index.php/Configurando_o_Google_Android

Para cadastrar Login da Rede Sem Fio da UFPA:
Acesse http://wiki.ctic.ufpa.br/index.php/Aqui

Configurando o Microsoft Windows 7 para acesso a rede sem fio da UFPA:
Acesse http://wiki.ctic.ufpa.br/index.php/Configurando_o_Microsoft_Windows_7

Configurando o Microsoft Windows 8 para acesso a rede sem fio da UFPA:
Acesse http://wiki.ctic.ufpa.br/index.php/Configurando_o_Microsoft_Windows_8

Para configurar outros sistemas operacionais:
Acesse http://wiki.ctic.ufpa.br/index.php/Categoria:Rede_sem_Fio

